
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1234/2011 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1245/2010 otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. 
w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) ( 1 ), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 
148 w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 ( 2 ) określa 
otwarcie unijnych kontyngentów taryfowych 
w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego 
i koziego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2011 r. 

(2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6. 
oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do 
zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej ( 3 ) 
(zwane dalej „Porozumieniem”), zatwierdzone decyzją 
Rady nr 2011/768/UE ( 4 ), stanowi o przyznaniu dodat
kowego rocznego kontyngentu taryfowego dla Australii 

w ilości 400 ton (masa tuszy), którą należy dodać do 
ilości dostępnej na rok 2011 r. na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1245/2010. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1245/2010. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1245/2010 wiersz 
dotyczący Australii otrzymuje brzmienie: 

„— 09.2105 09.2106 09.2012 Australia 19 186” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOŞ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 37. 
( 3 ) Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 4 ) Zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.


